
 

 

Pielgrzymka do Warszawy 
w dniach 03 -06 czerwca 2019r 

Dzień I 

Spacer z przewodnikiem po Warszawie. Park Łazienkowski i Pomnik Chopina, zespół pałacowo-parkowy w 
Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Przejście przez Krakowskie Przedmieście, po Placu Zamkowym, przy  Zamku Królewskim, Katedrze, po rynku Starego 
Miasta. Grób Nieznanego Żołnierza, symboliczny grób upamiętniający bezimiennych żołnierzy poległych w obronie 
ojczyzny. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu i nocleg. 

Dzień II 

Śniadanie. Nawiedzenie Kościoła św. Stanisława Kostki. Msza Św. Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki, są wydarzenia i osoby, których zapomnieć nie można. Do takich osób należy błogosławiony ks. Jerzy 
Popiełuszko, a do wydarzeń – Jego męczeńska śmierć Cmentarz Wojskowy na Powązkach, m.in. Dolinka Katyńska 
jest najważniejszym w Warszawie miejscem upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, pomnik ofiar katastrofy 
smoleńskiej, Kwatera na Łączce w tzw. kwaterze „Na Łączce” pochowani zostali pomordowani przez Urząd 
Bezpieczeństwa w latach 1945–56. Czas dla grupy na Starówce Warszawskiej. Pałac Kultury i Nauki, wjazd na 
taras widokowy. Obiadokolacja.  

Dzień III 

Śniadanie. Msza św. w Kościele Św. Anny. Zamek Królewski w Warszawie to jeden z najważniejszych budynków 
w Polsce, wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI 
wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej. Zamek był jedną z najwspanialszych rezydencji królewskich w Europie. 
Aktualnie pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Czas dla grupy na Starówce Warszawskiej. Muzeum 
Powstania Warszawskiego, jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę 
i jej stolicę. Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie sytuacji 
międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w Polsce komunistycznej. 
Obiadokolacja.  

Dzień IV 

Śniadanie. Nawiedzenie Świątyni Opatrzności Bożej. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz 
Panteon Wielkich Polaków. Centrum Opatrzności Bożej to instytucja kultury powołana przez ks. kardynała 
Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego. Jednym z działań podjętych przez Centrum jest 
organizacja Dnia Dziękczynienia. Kazimierz Nycz ustanowił każdą pierwszą niedzielę czerwca Świętem 
Dziękczynienia. Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 
1792. Pałac w Wilanowie, barkowy zespół pałacowo-parkowy otoczony przez piękne ogrody nad jeziorem 
Wilanowskim w Warszawie, wzniesiony dla Króla Jana III Sobieskiego. 

Cena: 790 zł/os. 
 

              Cena zawiera: transport autokarem, noclegi w Hotelu Portos *** w Warszawie, wyżywienie według 
programu, ubezpieczenie NNW, opiekę licencjonowanego pilota, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
              Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat drogowych i parkingowych, usługi 
miejscowych przewodników. Dodatkowo płatne 170 zł/os. , dopłaty do pokoju jednoosobowego 300 zł  
 

Kolejne wpłaty:   23 styczeń, 13 luty, 13 marzec, 10 kwiecień, (dod. 24 kwiecień) 
 
Biuro Podróży No Limit Travel & Marideo s.c. 
ul. Czerska 8, 86-005 Białe Błota, tel. 509 684 222,  
biuro@nolimit-travel.pl, w w w . n o l i m i t - t r a v e l . p l  

Jedna podróż – setki wspomnień 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_ofiar_katastrofy_smole%C5%84skiej_na_Cmentarzu_Wojskowym_na_Pow%C4%85zkach_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_ofiar_katastrofy_smole%C5%84skiej_na_Cmentarzu_Wojskowym_na_Pow%C4%85zkach_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwatera_na_%C5%81%C4%85czce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa

